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سخن مترجم

نام دکتر طریف خالدی، به دلیل پژوهش های ژرف و گسـترده اش 
در عرصۀ تاریخ پژوهی و به ویژه تألیف کتاب اندیشۀ تاریخ نگاری 
نـزد مسـلمانان؛ از قـرآن تـا مقدمـۀ ابن خلدون برای پژوهشـگران این 
کـز  حـوزه  آشـنا اسـت. سـال ها تحصیـل و تحقیـق و تدریـس در مرا
تـا خاورمیانـه و زندگـی  گرفتـه  پـا و آمریـکا  ارو از  علمـی و آموزشـی 
کـه رخدادهـای سیاسـی و اجتماعـی و فرهنگـِی  کانون هایـی  در 
کـه  گذرانده انـد، از وی شـخصیتی سـاخته اسـت  بزرگـی را از سـر 
کتاب خوانـی و  گیـرد تـا تجربه هـای  چـون پیرانه سـر قلـم بـه دسـت 
کتـاب را بنـگارد، تردیـدی  کالم زیسـتن بـا  کتاب نویسـی و در یـک 
خواننـده  اختیـار  در  را  نـاب  اطالعـات  از  انبوهـی  کـه  کـرد  نبایـد 

گذاشـت. خواهـد 
او کـه خـود را خلوت گزیـده ای می دانـد کـه همـواره در حاشـیۀ 
روند عادی زندگی مردم و رخدادهای آن زیسـته، در گفت وگویی 
از ایـن دریغـش سـخن گفته که »در منابـع مطالعاتی جهان عرب 
فرودسـِت  طبقـات  زندگـی  کـه  یافـت  می تـوان  را  کتابـی  انـدک 
نمی کنـد  پنهـان  را  خـود  امیـد  ایـن  و  بدهـد«  بازتـاب  را  جامعـه 
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کشـاورزان و بازرگانـان و  کـه  »کاش در هـر زمانـه ای، قصاب هـا و 
کارخانه ها هم به نوشـتن تاریخ زندگی خود  کارگران  مغازه دارها و 
عکس هـای  فرهنـگ  رواج  »بـا  کـه  دارد  انتظـار  و  می پرداختنـد« 
هـم  خودنوشـت  زندگی نامه هـای  نـگارش  فرهنـگ  سـلفی، 
گر قرار باشـد  گسـترش یابـد«. شـاید از همیـن رو معتقـد اسـت کـه ا
از زندگـی خـود بنویسـد بایـد از کتـاب بنویسـد کـه تنهـا دغدغـۀ او 
کتابـش را نـه زیسـت نامه  کـه  گونـه اسـت  در زندگـی اسـت. ایـن 
و  َاَنـا  را  آن  کـه  روزانـه،  یادداشـت های  و  نـه خاطـرات  و  می دانـد 
کتـاب بخوانـد. الُکُتـب می نامـد تـا خـود را همنشـین همیشـگی 
وی از انگیـزه اش بـرای نوشـتن ایـن کتـاب از کسـی کـه او را به 
ایـن کار تشـویق کـرده و تـا پایـان پیگیـر آن بـوده و از الگویـی کـه در 
نـگارش ایـن اثـر بـدان نظر داشـته، بسـی گویا سـخن گفته اسـت و 
تکـرار آن در ایـن مقدمـه جایـی نـدارد، امـا بازگویـی ایـن بـاور وی 
در بـاب منابـع مطالعاتـی علـوم انسـانی شایسـته اسـت، آن جا که 
می گویـد »وقتـی از اندیشـۀ نقادانـه سـخن می گوییـم از ایـن سـخن 
یـِس دانش هایـی نظیر ادبیات و تاریخ و فلسـفه  می گوییـم کـه تدر
گزیـر بـه پـرورش زنـان و  و علـوم اجتماعـی در همـۀ دانشـکده ها، نا
مـرداِن پزشـک و مهنـدس و اقتصاددانـی می انجامد که می توانند 
کننـد و خالقانـه بـه تخیـل  نقادانـه بیندیشـند، منطقـی تحلیـل 
کـه در نهایـت، بـه اسـتنباطی درسـت و سـریع  بپردازنـد؛ فراینـدی 

بـرای حـل مشـکالت پیـِش روی آنـان خواهـد انجامیـد«.
خالـدی، کـه تبـارش همه اهل دانش و عالمانی برجسـته اند، 
کتابش را  پس از سـال ها نگاشـتن به انگلیسـی، این بار  تازه ترین 
کنـون می خواهـد  کـه ا شـاید از ایـن رو بـه زبـان عربـی نوشـته باشـد 
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مخاطبان را با فضای زادگاهش فلسطین و حال و هوای کشوری 
کـه نوجوانـی اش را در آن گذرانـده یعنـی لبنان آشـنا کنـد و بیش از 
کتابندگاِن عرب، از نو یسـنده تا مترجم  منابع و مصادر غربی، به 
کـه از یـک سـو بـا جوانانـی سـخن بگویـد  نظـر دارد؛ او بـر آن اسـت 
که در سـودای خواندن و آموختن سـر می کنند و از دیگر سـو، روی 
کـه انتظـار دارد آنـان هـم »پـس از  کنـد  سـخن را بـا دانشـگاهیانی 
رسـیدن به سـن بازنشسـتگی، همین راه را بپیمایند و کتاب های 
کـه در طـول زندگـی علمـی خـود بـا آنهـا روبـه رو بوده انـد  شـایانی را 
و  بی توجهـی  نتیجـۀ  در  امـروز  کـه  را  میراثـی  تـا  کننـد،  معرفـی 
گرفتـه  فراموشـی و جهـِل ادبـی و زبانـی، در معـرض نابـودی قـرار 

اسـت، بیشـتر بشناسیم«.
فارسـی  بـه  وی  از  کـه  کتابـی  دیگـر  یـم،  بگذر کـه  اثـر  ایـن  از 
برگشـته، انجیـل بـه روایـات مسـلمانان بـا ترجمـۀ اسـتاد ارجمنـد 
دکتـر منصـور معتمـدی اسـت کـه آن هـم با همت بلند انتشـارات 
و بینـش  گسـتردگی دانـش  از  بـه چـاپ رسـیده و نشـان  هرمـس 
نویسـنده ای دارد کـه همـواره کوشـیده اسـت تـا با نگاهـی تاریخی 
پـدرش احمـد سـمیح خالـدی  باشـد.  منابـع مطالعاتـی  پـی  در 
بـوده،  بیت المقـدس  عربـی  دانشـکدۀ  رئیـس  تـا 1948  از 1925 
مطالعـات  حـوزۀ  فعـال  و  مترجـم  سـالم  عنبـره  لبنانـی اش  مـادر 
زنـان، بـرادرش ولیـد تاریخ نـگار، خواهـرش ِرنـده نمایشـنامه نویس 
و فعـال سیاسـی و او خـود زادۀ 1938 در بیت المقـدس، مهاجـر 
بـه بیـروت در 1948، دانش آموختـۀ رشـتۀ مطالعات کالسـیک در 
کسـفورد در 1960،  کارشـناس تاریخ جدید آ انگلسـتان در 1952، 
فرهنگـی  مطالعـات  رشـتۀ  اسـتاد  و   1963 در  ارشـد  کارشـناس 
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دکتـری  نشـان  دارنـدۀ  و   1966 تـا  بیـروت  آمریکایـی  دانشـگاه 
گـروه  گو در 1970 و اسـتادیار  مطالعـات اسـالمی دانشـگاه شـیکا
تاریخ دانشـگاه آمریکایی بیروت در 1971 و صاحب کرسـی مرکز 

کنـون. مطالعـات عربـی و خاورمیانـه در همـان دانشـگاه تـا 
بـه  را  کتـاب  ایـن  در  آمـده  داده هـای  انبـوه  بـارۀ   در  داوری 
خواننـده وا می گـذارم و تنهـا بـه افـزودن ایـن نکتـه بسـنده می کنـم 
کـه همـۀ یادداشـت های آمـده در پانوشـت صفحـات، افزوده های 
بـا  فارسـی زبان  خواننـدۀ  بیشـتر  گاهـی  آ بـرای  کـه  اسـت  مترجـم 

گـردآوری شـده اسـت. منابـع یادشـده در متـن، 
دوسـتان  از  فـراوان  سـپاس  نخسـت،  افـزود،  بایـد  آنچـه 
فرهیختـه ام آقایـان دکتـر منصـور معتمـدی و دکتر حسـین صابری 
گرانقـدر دانشـکدۀ الهیـات و معـارف اسـالمی دانشـگاه  اسـاتید 
گذرانده  که این اثر را پیش از چاپ از نظر  فردوسـی مشـهد اسـت 
کرده اند و سـپس تشـکر از مدیران  گوشـزد  و نکته های ارزنده ای را 
دانش پـرور نشـر هرمـس و به ویـژه مدیـر فرهیختـه اش جنـاب آقـای 
کاردر کـه پـس از عرضـۀ کتـاب دیگـری از خالدی، این اثـر را نیز در 
کـه آرزوهـای نویسـنده  شـمار انتشـارات خـود پذیرفتنـد. امیـدوارم 
اثـر، در میـان جامعـۀ  ایـن  کتاب هایـی مشـابه  نـگارش  بـاب  در 

علمـی کشـور مـا نیـز بـرآورده شـود.



سخنی با خواننده

کتـاب«  بـا  یسـتن  »ز را  نامـش  بتـوان  شـاید  کـه  کتابـی  بـرای 
بـه  یسـت نامه ای اسـت  بایـد پیش درآمـدی نوشـت. ز گذاشـت، 
کتاب هـا  کهنسـالی بـا  کودکـی تـا  کـه از  قلـم اسـتادی بازنشسـته 
خانـه ای  از  زندگـی  اسـت.  داشـته  ماجراهـا  نویسنده هایشـان  و 
کتـاب و پـدر و مـادری  شـروع می شـود بـا دیوارهایـی پوشـیده از 
آنهـا  کتابخوانـِی  از  کودکـی اش  دوران  خاطـرات  بیشـترین  کـه 
اسـت و شـاید بـه کتـاب و نوشـتن و تصحیـح متن سـخنرانی ها و 
مقاله هـا و کتاب هـای هم دیگـر بیشـتر توجه داشـته اند تـا مراقبت 
کـه در البـه الی درختـان باغچه هـای دور و بر خانه این  از فرزنـدی 
کـوه ُمکّبـر1،  یـده اسـت. خانـه ای دنـج بـر فـراز  سـو و آن سـو می دو
کـه عَمـر بـر آن ایسـتاد و  کوهـی  ُمشـرف بـه بیت المقـدس، همـان 
گرد او را  رو بـه قـدس تکبیـر سـر داد. از عنفوان کودکـی کتاب گردا

کــه بــه دلیــل موقعیــت جغرافیایــی اش در  1 . روســتایی در جنــوب شــرقی بیت المقــدس 
کشــیدن مســیح  کــه نقشــۀ بــه صلیــب  گفته انــد  اشــراف بــر آن شــهر همــواره مــورد توجــه بــوده و 
کشــیده شــده و از همیــن رو، در آغــاز بــه »تپــۀ مؤامــرة«  در خانــه ای واقــع در همــان منطقــه 
کــه ایــن  ــوده اســت، امــا از ســال 15 هجــری/ 637 میــالدی،  ــه معنــای توطئــه( معــروف ب )ب
گشــوده شــد و عمــر بــن خطــاب بــر فــراز آن ایســتاد و تکبیــر داد  ســرزمین بــه دســت مســلمانان 
ــد. ــر« نامیده ان گرفــت، آن را »جبــل مکّبَ   Sophronius ــارک ســفرونیوس کلیــد آن را از پاتری و 
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کتـاب آسـان تر دسـت می یافـت تا بوسـه های پدر.  گرفتـه بـود و بـه 
گـوِش کودکـِی او هـم مثـل همـۀ مردمـان فلسـطین، پیـش و پـس از 

گیـرِی دانـش. نابـودی وطـن، پـر بـود از نصیحـت بـه فرا
پیـدا اسـت کـه ایـن سرگذشـت نامه، همـۀ آن کتاب هایـی را 
کـه در فکـر و ذهـن و روح  کتاب هایـی را  کـه او خوانـده یـا حتـی 
کتاب هایـی  گـزارش  گذاشـته در بـر نـدارد، بلکـه بیشـتر  ی اثـر  و
یـخ تمـدن  کـه در مسـیر رشـتۀ دانشـگاهی خـود، یعنـی تار اسـت 
عـرب بـا نـگاه بـه دیگـر تمدن هـای مربـوط، بـا آنهـا روبـه رو بـوده 
بـا خألهـای  کتاب گونـه  ایـن  در  گـر خواننـده  ا بنابرایـن،  اسـت. 
جـز  نمی توانـد  نویسـنده  کـه  بدانـد  بایـد  شـد،  روبـه رو  عمیقـی 
نهایـت  و  بتراشـد  عـذری  آن  بـرای  فراموشـی،  یـا  مجـال  تنگـِی 
کتاب دوسـتان را وادارد تـا آنـان  کـه ایـن اثـر  یـش ایـن اسـت  آرزو
کتـاب را بـه نـگارش در آورنـد و در  یسـتۀ خـود بـا  نیـز تجربه هـای ز
کارنامـه ای از برخوردهـای همیشـگی  نتیجـه، بـا گذشـت زمـان، 

گذشـته و آینـده پدیـدار شـود. میـراث 
کتـاب  ایـن  بـه  کـه  اسـت  کسـانی  از  آنچـه می مانـد سـپاس 
شـدند:  آن  مشـّوقان  و  خواننـدگان  نخسـتین  و  بخشـیدند  جـان 
میسـون  خانـم  عزیـزم  دوسـتان  محّمدعلـی،  و  علّیـة1  فرزندانـم: 
فـواز طرابلسـی3  فـراج2، همـکار و دوسـتم  آقـای خالـد  و  سـکریة 

یــخ تئاتــر عربــی در دانشــگاه آمریکایــی بیــروت از ســال 2010،  1. علّیــة خالــدی اســتاد تار
ــا عنــوان عنبــرة در شــرح  کــرده و نمایشــنامه ای ب کارگردانــی  ــر را  کنــون چندیــن تئات ــا  کــه ت
کــه در بخش هــای بعــدی از او خواهیــم نوشــت، بــر  زندگانــی مادربزرگــش، عنبــر ســالم، را 

صحنــه بــرده اســت.
کمیتــه تحقیقــات مؤسســه مطالعــات فلســطین، دارای تحقیقــات  2. مدیرعامــل و عضــو 
متعــدد پیرامــون شــهرها و اردوگاه هــای فلســطین و از اعضــای هیئــت تحریریــۀ مجلــة 

الدراســات الفلســطینیة.
ــال 1984،  ــه در س ک ــان  ــت لبن کمونیس ــران  ــد 1941، از رهب ــی متول ــواز طرابلس ــر ف 3. دکت
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کـه آن را در چنـد شـماره از مجلـۀ ارزشـمند فرهنگـی  اش بدایات1 
در  را  آن  از  بخـش  یـک  کـه  امیـن2  ابراهیـم  دوسـتم  کـرد،  منتشـر 
از  کـه  تمـاری4 عزیـز  و سـلیم  بـه چـاپ رسـاند  روزنامـۀ االخبـار3 
انگلیسـی زبان جروزالـم  را در مجلـۀ  آن  از  گزیـده ای  سـر لطـف، 
مـادران  و  پـدران  همگـی  عزیـزان  ایـن  کـرد.  عرضـه  کوارترلـی5 
کمتـر از مجـرم  کتـاب هسـتند و چـون »جـرم شـریک  معنـوِی ایـن 
محتـوای  مسـئولیت  از  بخشـی  کـه  به راسـتی  نیسـت«،  اصلـی 
لطـف  بـا  ماجـرا،  ایـن  آخـر  گام  در  اسـت.  آنهـا  بـا  کتـاب  ایـن 
 دوسـت عزیـزم خالـد المعالی6، پیشـنهاد چاپ این نوشـته ها در 

یــس  کــرد و بــرای ادامــۀ تحصیــل بــه فرانســه رفــت و از دانشــگاه پار کار سیاســی را رهــا 
کار اســت و بــه  گرفــت و اینــک در دانشــگاه آمریکایــی بیــروت مشــغول  یــخ  دکتــرای تار

می پــردازد.  نیــز  مطبوعاتــی  فعالیت هــای 
کــه فــواز طرابلســی متفکــر چپ گــرای لبنانــی آن را ســردبیری  1. فصلنامــه ای فرهنگــی 

می کنــد و در هــر شــماره پرونــدۀ خاصــی را می گشــاید.
کار در روزنامــۀ الســفیر بــه حــزب اهلل  کــه از زمــان  کمونیســت لبنانــی  2. روزنامه نــگار ســابقًا 
یه و میشــل عــون طرفــداری می کنــد، امــا از یــک ســو  نزدیــک بــوده اســت و از مواضــع ســور
بــا خانــدان حریــری و از ســوی دیگــر بــا جنبــش امــل ســر ناســازگاری دارد و بــا شــدت و 

صراحــت منتقــد امــام موســی صــدر اســت.
3. در ســال 1953م. شــرکتی بــا نــام اخبــار بیــروت تأســیس شــد و مجــوز انتشــار روزنامــه ای 
کــه خبــری از انتشــار آن نبــود. از ســال 2006 جــوزف ســماحة  گرفــت  ــز  ــار را نی ــام االخب ــا ن ب
بــا اســتفاده از همــان مجــوز، بــه راه انــدازی ایــن روزنامــه پرداخــت و انتشــار آن بــا مدیــر 
کــه هنــوز هــم انتشــار آن بــا  مســئولی و ســردبیری ابراهیــم االمیــن بــه صــورت روزانــه آغــاز شــد 

یکــردی اجتماعــی ادامــه دارد. بهره گیــری از روزنامه نــگاران جــوان و رو
کوارترلــی،  4. محقــق ارشــد مؤسســه مطالعــات فلســطین در رام اهلل و ســردبیر جروزالــم 
دارای دکتــری جامعه شناســی از دانشــگاه منچســتر و اســتاد جامعه شناســی دانشــگاه 
کلمبیــا از 2000 تــا 2008 و اســتاد مدعــو  یــت در فلســطین. اســتاد مدعــو در دانشــگاه  بیرز

یــخ فلســطین کتاب هــای متعــدد دربــارۀ تار در دانشــگاه قــدس. نویســندۀ 
مســائل  پیرامــون  انگلیســی  زبــان  بــه  علمــی  فصلنامــه ای   Jerusalem Quarterly  .5
کــه از ســال 1998 از ســوی مؤسســۀ مطالعــات فلســطین  اجتماعــی و فرهنگــی فلســطین 

کنــون 84 شــماره از آن انتشــار یافتــه اســت.  در رام اهلل منتشــر می شــود و تا
ــار ادبــی، متولــد 1956 در ســماوۀ عــراق و بنیانگــذار  6. شــاعر و روزنامه نــگار و مترجــم آث

انتشــارات الجمــل در آلمــان.
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تشـکر  و  خرسـندی  بـا  مـن  کـه  شـد  مطـرح  الجمـل1  منشـورات 
پذیرفتـم. را  آن  بالفاصلـه 

گرچـه از آوردن  کـه  در پایـان، بایـد نامـی هـم از ماجـدة ببـرم، 
کتـاب ابـا دارد، ولـی بخواهـد یا نخواهـد، اعتراف  اسـمش در ایـن 
بـه نقـش او وظیفـه ای اسـت کـه نمی توان از آن سـرپیچید، چرا که 
ی مـن نبسـته بـود و مرا به نوشـتن وانمی داشـت، این  گـر در را بـر رو ا

کتـاب هرگـز رنـگ چـاپ را بـه خـود نمی دید.

طریف خالدی
کسروان بلندی های 

دوم اوت 2017

کلــن آلمــان فعالیــت  1. انتشــارات الَجمــل ســال 1983 بــه همــت خالــد المعالــی، در شــهر 
کتاب هــای عربــی و آثــار ترجمه شــده بــه  کنــون بــه نشــر  یــخ تــا  کــرد و از آن تار خــود را شــروع 

ایــن زبــان می پــردازد و اخیــرًا فعالیــت اصلــی آن بــه بغــداد انتقــال یافتــه اســت.



پیش گفتار

کــرده ام  کتــاب ســر  کــه بــا  در طــول عمــر خــود، مــدت زمانــی را 
کــه بــا مــردم گذرانــده ام؛ دلیلــش شــاید  خیلــی بیــش از زمانــی بــوده 
کــه بــا بیشــتر مــردم  کتــاب بــه آرامشــی رســیده ام  کــه در  ایــن باشــد 
امــا  انــدک  کنــون دوســتانی  ا بنابرایــن،  نیافتــه ام.  آن دســت  بــه 
کــه بــه آنهــا عشــق مــی ورزم. ســال های  کتاب هــای بســیار دارم 
ــود  ــدن ب عمــر مــن ســپری شــد و جهــان حقیقــی مــن جهــان خوان
و نوشــتن. فخرالدیــن رازی1 در توصیــف اخــالق پیــری بــه نکاتــی 
شــنیده ها،  بیشــتر  در  تردیــد  جملــه،  آن  از  کــه  می کنــد  اشــاره 
و  دورنگــری  و  هــراس  و  تــرس  قاطعانــه،  داوری هــای  از  پرهیــز 
کی و عشــق بــه تندرســتی  شــهوت خــوردن و بی پروایــی و خشــمنا
کــدام یــک از ایــن خوی هــا  کــه مــن اینــک بــه  اســت. نمی دانــم 
کــه بعضــی از آنهــا توصیــف  آراســته ام، امــا بــه ایــن نکتــه رســیده ام 
کــه  روانــِی موشــکافانه ای از اخــالق پیــری اســت و شــک نــدارم 
تردیــد و پرهیــز از داوری قطعــی و دورنگــری، بیشــتر برخاســته از 
کــه  کتــاب بــه دســت می آیــد  کــه از همنشــینی بــا  تجربــه ای اســت 

1. محمــد بــن عمــر فخــر رازی )زاده 453ق. در شــهر ری و درگذشــتۀ 606ق. در هــرات( 
متکلم، فقیــه و مفســر. مشــهورترین اثــر او »مفاتیــح الغیــب« در تفســیر قــرآن اســت.
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کتــاب تنهــا همیــن بهــره را داشــته باشــد، بهــره ای بــس ژرف و  گــر  ا
کتــاب، ســخنی  اثرگــذار اســت. بــرای آشــنایی بــا دیگــر بهره هــای 
کتــاب الحیــوان  بهتــر و مفیدتــر و تیزبینانه تــر از بخــش آغازیــن 

ــم. ــاع ده ــدان ارج ــده را ب ــه خوانن ک ــت،  ــظ1 نیس جاح
که در نگارش این خاطرات مسـتقیمًا  کنـم  گزیـرم اعتـراف  نا
اسـت  اثـری  آنهـا  آخریـن  گرفتـه ام؛  الهـام  کتـاب  چندیـن  از 
زندگـی  غیرمنتظـره؛  پروفسـور  عنـوان   بـا   2014 سـال  بـه  مربـوط 
کـه  کاری3 دانشـور منتقـد انگلیسـی  کسـفورد2 نوشـتۀ جـان  در آ
کـه در  را  کتاب هایـی  و  را شـرح داده  ادبـی خـود  زندگـِی  در آن 
کـرده اسـت؛  گذاشـته معرفـی  اندیشـه ورزی و ژرف بینـی او تأثیـر 
کـه او هـم اسـتاد دانشـگاه اسـت، بـه مـن  ایـن کتـاب را دختـرم4، 
که  هدیه داد و چون ایدۀ نویسـنده را پسـندیدم، از من خواسـت 
که بیشـتر عمرش  گام بردارم، اما انسـانی  من هم در همان مسـیر 
کـرده، معمـواًل  را در پژوهـش و آمـوزش و نـگارش علمـی سـپری 
و رخدادهـای  مـردم و حـوادث  زندگـی  رونـد عـادی  در حاشـیۀ 
چنیـن  زندگـِی  خاطـرات  در  گـر  ا بنابرایـن  اسـت.  یسـته  ز آن 
کتاب هـا  خلوت گزیـده ای فایـده ای هـم باشـد، تنهـا در معرفـی 

1. ابوعثمــان عمــرو بــن بحــر، مشــهور بــه جاحــظ )150 یــا 165 - 255ق.(  متکلــم و ادیــب 
ی بســیار  کتــاب از و ــراوان. در بخش هــای بعــدی ایــن  ــار تألیفــی ف اهــل بصــره و دارای آث

گفتــه خواهــد شــد. ســخن 
ــال  ــار در س ــتین ب The Unexpected Professor: An Oxford Life in Books .2 نخس

2014 از ســوی Faber & Faber در لنــدن بــه چــاپ رســیده اســت.
John Carey .3 متولــد 1934 در لنــدن، روزنامه نــگار، منتقــد ادبــی و اســتاد دانشــگاه 
ی بــا عنــوان شــکل گیری افــکار صوفیانــه  کتــاب و و عضــو اتحادیــه ســلطنتی ادبیــات. 
کتــاب ســال جمهــوری  در قلمــرو امپراطــوری عثمانــی در هجدهمیــن جایــزۀ جهانــی 

ــده شــد. ــران برگزی اســالمی ای
گذشت. که شرح حالش  4. علیة خالدی، 
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ی در طـول سـال ها، فکـر خـود را بـا  کـه و و دیدگاه هایـی اسـت 
کـرده اسـت، امـا خاطـرات دیگـرش شـاید فقـط به کار  آنهـا درگیـر 
بـس،  و  بیایـد  نزدیکـش  دوسـتان  از  بعضـی  و  نوه هـا  و  فرزنـدان 

گـر برایشـان اهمیتـی داشـته باشـد. تـازه، آن هـم ا
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مکان: بیت المقدس
زمان: حدود سال 1943م.

کــردم. اولیــن  کــه آمــوزش خوانــدن را شــروع  کنــم پنج ســاله بــودم  فکــر 
کتاب هــای آن زمــان اســتثنا بــود، چــرا  کــه خوانــدم در میــان  کتابــی 
کــه نویســنده اش بــا اســتناد بــه یــک روش نویــن آموزشــی اعتقــاد 
کامــل  کــودک نوآمــوز بــه جــای حــروف الفبــا بایــد شــکل  کــه  داشــت 
ــا ایــن نظریــه از غــرب آمــده بــود  کــه آی واژه هــا را فــرا بگیــرد. نمی دانــم 
کینی1  کــه خلیــل ســکا ــه، ولــی چنــدی بعــد، از مــادرم شــنیدم  ــا ن ی
بــرای  را  نظریــه  ایــن  پــدرم  کمــک  بــا  فلســطینی  بــزرگ  دانشــمند 
کــرده اســت.  کامــل  کــودکان عــرب بومی ســازی و  اســتفادۀ بهتــر 
کتــاب  کینی از برجســته ترین نویســندگان فلســطینی اســت و  ســکا
ــن  ــن و پربارتری ــا2 از مهم تری ــن ام، ای دنی ــن همی ــام م ــا ن ــش ب خاطرات
ــه شــمار مــی رود.  خاطره نویســی های جهــان عــرب در قــرن بیســتم ب
یــخ نیمــۀ اول قــرن بیســتم فلســطین را بــه شــکل روزشــماری  او تار

کینی )1878 – 1953م.( ادیــب مســیحی فلســطینی و از پیشــگامان  1. خلیــل ســکا
آمــوزش و پــروش نویــن در جهــان عــرب.

کــه تصویــری  کینی از ســال 1907 تــا 1953 اســت  2. کــذا أنــا یــا دنیــا روزنوشــته های ســکا
روشــن از زندگــی در فلســطین و اوضــاع فرهنگــی جهــان عــرب را ارائــه می دهــد و در آن 
کمیــت عثمانــی و قیمومیــت بریتانیــا و صهیونیســم را منعکــس  دیــدگاه خــود پیرامــون حا
کــه  کــه مــورد توجــه او بــوده و تحلیــل شــخصیت هایی  کتاب هایــی  می کنــد و بــه معرفــی 

کــرده می پــردازد. بــا آنهــا دیــدار 
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کــرده و چهــرۀ روشــنی از زندگــی مــردان و  ــا طنــز بازنویســی  آمیختــه ب
ــه  ــان و شــخصیت ها و روشــنفکران جامعــۀ فلســطین آن دوره را ب زن

ــت. ــان داده اس ــا نش م
کـه آن زمـان در مـدارس فلسـطین  برگـردم  کتابـی  بـه  بـاری، 
گرفتـم، »راس، روس«  کـه فـرا  پخـش شـده بـود و اولیـن واژه هایـی 
و »دار، دور« بـود. پـس از آن بـه واژه هـای چهارحرفـی رسـیدیم و از 
کلمـات »وادی« و »سـاری« را بـه یـاد دارم. بـه فاصلـه  آن میـان، 
اندکـی، خوانـدن بـه شـیرین ترین لـذت مـا بدل شـد، به خصوص 
که: کتاب رسـیدیم  و در آن خواندیم  وقتی به نخسـتین داسـتان 
آنهـا  »از  اسـت!«،  خوشـمزه  چـه  حلـب  زولبیـای  »آه... 
کـه مـزۀ خوبـی  گفتـه  خـورده ای؟«، »نـه، ولـی معلـم مـن خـورده و 

هـا! هـا  هـا  دارد.« 
روزنامه هـای  تیتـر  توانسـتم  کـه  شـد  بیشـتر  وقتـی  مـن  لـذت 
کـه بـه خانـه مـا می آوردنـد بخوانـم. تیترهـا  فلسـطین1 و الدفـاع2 را 
کـه برایم اهمیت چندانی  مربـوط بـه اخبـار جنگ جهانی دوم بود 
بـه جـای آن دنبـال اخبـار ماجراجویی هـای سـالواتوره  نداشـت، 
کـه در پیچ وخم کوه های جزیرۀ  جولیانـو3، تبهـکار سیسـیلی بودم 
سیسـیل، جنـگ و گریـز شـگفت انگیزی بـا پلیـس ایتالیا داشـت. 

ــال  ــا س ــال 1911 ت ــار آن از س ــه انتش ک ــطین  ــریات فلس ــن نش ــن و پرتیراژتری 1. از قدیمی تری
1967ادامــه یافــت.

کــه چــاپ آن از ســال 1934 در شــهر یافــا، مهم تریــن  2. از معروف تریــن نشــریات فلســطین 
کــش و قوس هــای فــراوان، ســرانجام  کانــون فرهنگــی و ادبــی فلســطین، آغــاز شــد و پــس از 

در ســال 1967 بــا دســتور دولــت اردن از ادامــۀ انتشــار بــه شــکل گذشــته خــود بــاز مانــد.
کــه بــرای  Salvatore Giuliano .3 )1922- 1950م.( راهــزن و یاغی سیســیلی اهل ایتالیا 
کــه در تعقیبش  انجــام کارهایــش، گروهــی را در اختیــار گرفتــه بــود و از حملــه بــه پلیس هایــی 
یســت ســرباز و افســر پلیــس ســال ها به دنبــال دســتگیری  بودنــد، ابایــی نداشــت. حــدود دو

او بودنــد، امــا در نهایــت بــه دســت یکــی از همــکاران و دوســتان نزدیکش بــه قتــل رســید.

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%B2%D9%86%DB%8C
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کشـیده  کودکانـه ام بـه تبهـکاران مدت هـا بـه درازا  گویـا شـیفتگِی 
اسـت، چـون همیـن چنـد سـال پیش هـم تحقیق مشـترکی دربارۀ 
ملحـم قاسـم1، شورشـِی مشـهور دّرۀ بقـاع را بـه پایـان بـردم و البتـه 
بـه  مربـوط  پژوهـش،  آن  در  بیشـتر  سـهم  کـه  کنـم  اعتـراف  بایـد 

همـکارم خانـم دکتـر میسـون سـکریه اسـت.
کیالنـی2  کامـل  داسـتان های  خوانـدم  کـه  کتابـی  اولیـن 
کـودکان  کـه از پیشـگامان داستان نویسـی  نویسـندۀ مصـری بـود 
در جهـان عـرب اسـت و بـا پـدرم دوسـتی داشـت. کتاب هـای او 
سـال ها بـا مـن بـود. او از میان انبـوه قصه های جهـان نمونه هایی 
تـی شـیوا بـه نـگارش  را برمی گزیـد و آنهـا را بـا زبانـی سـاده و جمال
از  کـه  را  اندوهـی  و  گل سـرخ  بلبـل و  درمـی آورد. هنـوز داسـتان 
کـه بـه  خواندنـش بـر دلـم نشسـت، بـه یـاد دارم. بلبـل بـا خـاری 
گلی با رنگ سـرخ را  گذاشـت تا  کرد، جان خود را  سـینه اش فرو 
کـه بـه آن نیـاز داشـت ارزانـی کنـد، بعدهـا فهمیدم  بـه محبوبـش 

کـه ایـن یکـی از داسـتان های اسـکار وایلـد3 اسـت.
ُشـکری  آن  رئیـس  و  بـود  امـت«  »مدرسـۀ  مدرسـه ام  اولیـن 
کـه یـک چشـم غره اش بـرای  حرامـی، مربـی برجسـتۀ فلسـطینی 
او  می کـرد.  کفایـت  کالس هـا  پرسـروصداترین  کـردن  کت  سـا
بـرای  کـه  یـخ درس مـی داد و چـه بسـا از همـان دوران  بـه مـا تار

کــه در ســال 1918  1. ابوعلــی ملحــم قاســم مصــری، از عّیــاران منطقــه بقــاع لبنــان بــود 
ــۀ  ــرد و ســالح و آذوق ــان یــورش ب ــه آن گریختــن ســربازان جمــال پاشــای ترکــی ب ــه هنــگام  ب
کــرد و از آن پــس، نامــش بــه عنــوان  گرســنگان منطقــۀ خــود تقســیم  گرفــت و بیــن  آنــان را 

می شــود. آورده  ضرب المثــل 
حــوزۀ  در  فراوانــی  آثــاری  کــه  مصــری  نویســندۀ  1959م.(   -1897( کیالنــی  کامــل   .2
گــون ترجمــه شــده اســت. گونا کــودکان نوشــت و داســتان هایش بــه زبان هــای  ادبیــات 

یــس( شــاعر و  Oscar Wilde .3 )زاده 1854 در دوبلیــن ایرلنــد و درگذشــتۀ 1900م. پار
ــاه. کوت ــتان  ــش و داس ــندۀ نمای نویس
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مـورد  رشـتۀ  یـخ  تار می کـردم،  یـادی  ز تـالش  او  رضایـت  جلـب 
کـه  یـخ سـبب شـد  تار بـه  عالقـۀ مـن شـده باشـد. دلبسـتگی ام 
یـدان1 رو بیـاورم و همـۀ رمان هـای  کیالنـی بـه جرجـی ز کامـل  از 
فتـح  و  مأمـون3  و  امیـن  و  الرشـید2  هـارون  از عباسـه خواهـر  او، 
اندلـس4 تـا آخریـن مملـوک5 و صـالح الدیـن و بنگیـان6 و دیگـر 
کـه نـام همـۀ آنهـا در خاطـرم نمانـده اسـت، بـا  داسـتان های او را 
کامـل از جوانـان  کـه یـک نسـل  جـان و دل بخوانـم. شـک نـدارم 
اب زندگی کرده اند، داسـتان هایی 

ّ
عـرب بـا آن داسـتان های جذ

یـخ عـرب جان بخشـیده اند و  شـخصیت هایی در آنها  کـه بـه تار
کـه انسـان خـوش دارد آنـان را ببینـد  بـه نقش آفرینـی پرداخته انـد 
بـه  را  او  و شادی هایشـان  بگویـد  آنهـا سـخن  بـا  و  کنـد  و حـس 
وجـد آورد و بـا فقدانشـان بگریـد. رمان هـای او پـر جنب وجـوش، 
صحنه هایـی  و  درسـت  مکانـِی  و  زمانـی  چفت وبسـت  بـا 
نفس گیـر و پیاپـی هماننـد تصویرپـردازی فیلم هـای سـینمایی 

یخ نویــس و روزنامه نــگار  یــدان )زاده 1861 لبنــان و درگذشــتۀ 1914 قاهــره( تار 1. جرجــی ز
و داستان ســرای پــرآوازۀ عــرب.

کتــاب را مرحــوم محمدتقــی شــریعتی مزینانــی بــه فارســی ترجمــه و نخســت  2. ایــن 
بــه صــورت پاورقــی در روزنامــۀ آزادی مشــهد، ســپس در ســال 1329ش. در انتشــارات 

باســتان مشــهد بــه چــاپ رســیده اســت.
کتــاب نخســتین بــار بــه همــت عبدالحمیــد اشــراق خــاوری بــه فارســی ترجمــه  3. ایــن 
ــه  ــز ب ــس از آن نی ــه چــاپ رســیده و پ شــده و ســال 1320ش. ازســوی انتشــارات ارمغــان ب

کوشــش مترجمــان و ناشــران دیگــر عرضــه شــده اســت.
ســال  در  اول  بــار  و  کــرده  ترجمــه  فارســی  بــه  شــیرازی  محمدعلــی  را  کتــاب  ایــن   .4

اســت. یافتــه  انتشــار  جیبــی  قطــع  در  نــو  مــاه  انتشــارات  ســوی  از  1324ش. 
کتــاب المملــوک الشــارد اســت و ترجمــۀ فارســی آن بــا همــت ســه تــن  5. نــام اصلــی ایــن 
ــرودی و محســن ســیفی صــورت  از مترجمــان یعنــی مهــدی مقدســی نیا، مصطفــی جوان

گرفتــه و در ســال 1384ش. در انتشــارات مصفــای الونــد تهــران چــاپ شــده اســت.
کتــاب صــالح الدیــن و مکائــد الحشاشــین اســت و در ســال 1304ش.  6. نــام عربــی ایــن 
کتابخانــۀ شــرق در تهــران  بــا ترجمــۀ فارســی مرحــوم مجتبــی مینــوی در دو جلــد از ســوی 

چــاپ شــده اســت.
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بـود و حتـی در وقـت ناهـار و خـواب هـم کسـی نمی توانسـت آنها 
کـه آیـا دربـارۀ ایـن داسـتان ها پژوهـش  کنـد. اطـالع نـدارم  را رهـا 
کـه بـرای  گرفتـه اسـت یـا نـه، امـا معتقـدم  ادبـی عمیقـی صـورت 
یـدان داسـتان هایش را  که ز ی شـگفت انگیزی  آشـنایی بـا جـادو
کاری بایسـته اسـت. بـه دنبـال  بـا آن آمیختـه بـود، ایـن تحقیـق 
یخـی بـودن یـا نبـودن ایـن داسـتان ها را ثابـت  کـه تار ایـن نیسـتم 
یخـی غـرب نظیر  کـه شـاید رمان هـای تار کنـم و سرچشـمۀ آنهـا را 
ولـی  باشـد بشناسـم،  و دیگـران  اسـکات1  والتـر  ِسـر  کتاب هـای 
گذشـته بـر  یـدان در به روزرسـانی رخدادهـای  بی تردیـد نـوآوری ز
کتاب هـای  ابـداع والتـر اسـکات می چربـد، زیـرا مـن پـس از آن 
و  طوالنـی  چقـدر  کـه  دیـده ام  و  خوانـده ام  هـم  را  اسـکات 
خسـته کننده اسـت و برای پیگیری آنها باید بسـی تمرکز داشـت 

و حوصلـه بـه خـرج داد.

Sir Walter Scott .1 )1771- 1832م.( شــاعر و نویســندۀ اســکاتلندی و از برجســته ترین 
یخــی  شــهرت دارد. کــه بــا عنــوان پدر رمــان تار چهره های رمانتیســم بریتانیا 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
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